


2. COMPONENŢA ŞI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1.Consiliul de administraţie al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu s-a constituit în structura
actuală,  în  data  de  27.06.2013,  cu  respectarea  principiilor  O.U.G.  nr.109/2011  privind
guvernanta corporativa,  în baza unei  selectii  efectuate de catre  Comitetul de nominalizare si
remunerare din cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A Sibiu.

2.2. Consiliul  de  administrate  a  fost  numit  prin  Hotarârile  AGA  nr.5/27.06.2013  si
nr.2/27.03.2014 şi HCJ nr.140/27.06.2013 , în conformitate cu Actul constitutiv al societatii si are
urmatoarea componenta:

1. presedinte -jr.Adrian Besoiu
2.  membru -jr.Nicola Iordan
3.  membru                  -ec. Ioan Stoica
4.  membru -ec. Cristian Bucura
5.  membru                                                - ec. Gavrea Alexandru
2.3. Activitatea  Consiliului  de  administratie  s-a  fundamentat  în  totalitate  pe  legislaţia

aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică administratiei
pubice, respectiv:
      -Legea nr.31/1990, privind societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
       - Actul constitutiv al S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu;
   -O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;

-Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;

-Legea  nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare;

-OG  nr.26/2013,  privind  întărirea  disciplinei  financiare  la  nivelul  unor  operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie;

-Legea nr.5/2013, privind  bugetul de stat pe anul 2013;
-Legea  nr.329/2013,  privind  reorganizarea  unor  autorităţi  şi  instituţii  publice,

raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului  de afaceri şi  respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

-Hotărâri ale Consiliului Judetean Sibiu.

2.4. În primul semestru al anului 2014, Consiliul de administratie s-a întrunit  lunar în
cadrul sedinţelor ordinare, prezenţa administratorilor fiind de 100%.  Astfel, au fost emise un
număr de 27 de decizii, dintre care cele mai importante referindu-se la:

1.-avizare Buget Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
2.-aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societăţii, întocmit pentru anul

2014, cu o valabilitate de 2 ani de la data înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă.
3.-aprobare prime pentru angajatii societăţii
4.-aprobarea programului anual al achiziţiilor societăţii,  pentru anul 2014, întocmit  în

baza dispozitiilor art.3 alin.1 din Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de
achiziţie produse, servicii si lucrări din cadrul S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu, aprobate prin



HCJ nr.251/2013.
5.-avizarea Raportului trimestrial privind executia mandatului directorului general al SC

Drumuri si Poduri SA
6.-prezentarea Raportului asupra activităţii de administrarea a societăţii, pe semestrul al

II lea al anului 2013 în Adunarea Generala a Actionarilor
7.-declansarea procedurii privind selectia unui membru al Consiliului de Administratie,

ca  urmare  a  vacantării  si  respectiv  avizarea  cadidatului  propus  de  Comitetul  de
nominalizare/selectie pentru functia de administrator al societăţii

8.-avizarea modificării si completării art.14 lit.a al capitolului V din Actul Constitutiv al
societăţii

9.-aprobarea înregistrării în evidenţa contabilă a valorii juste din raportul de reevaluare
pentru imobilizărilor neamortizate integral la data de 31.12.2013, cu eliminarea amortizării din
valoarea contabilă

10.-aprobarea casării de mijloace fixe, amortizate integral
11.-avizarea  Bilantului  contabil,  contul  de  profit  si  pierdere,  precum  si  repartizarea

profitului pe anul 2013.
12.-prezentare Raport cu privire la administrarea SC drumuri si Poduri Sa Sibiu.
13.-aprobarea  obiectivelor  si  criterilor  de  performanţă  stabilite  pentru  anul  2014,

stabilite  pentru  directorul  general,  directorul  economic  si  directorul  de productie,  care sunt
corelate cu ,,Planul de management,,

2.5. De asmenea au fost promovate proiecte de hotărâri ale Adunării Generale a Actionarilor
si aprobate după cum urmează:

1.-H.A.G.A ordinară nr.1/27.02.2014, privind auditarea situaţilor finaciare la SC Drumuri si
Poduri SA Sibiu, de către un auditior statutar

2.-Prezentarea în Adunarea Generală a Actionarilor  din data de 27.02.2014 a Raportului
Consiliului de Administraţie asupra activităţii de administrare a SC Drumuri si Poduri Sa Sibiu pe
semestrul al II le al anului 2013

3.- H.A.G.A ordinară nr.2/27.03.2014, privind numirea unui administrator la SC Drumuri si
Pduri SA Sibiu

4.-  H.A.G.A extraordinară  nr.3/27.03.2014,  privind  modificarea  si  completarea  Actului
Constitutiv la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu

5.-  H.A.G.A  ordinară  nr.4/28.05.2014,  privind  aprobarea  Raportului  Consiliului  de
Administraţie nr.1783/23.04.2014 al SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu, privind administrarea societăţii
în  exerciţiul  financiar  2013,   conform anexei,  precum  si  aprobarea  descărcării  de  gestiune  a
Consiliului de Administraţie.

6.-  H.A.G.A ordinară nr.5/28.05.2014,  privind aprobarea Bilanţului contabil, a contului de
profit şi pierdere al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu şi repartizarea profitului pe anul 2013;

7.-  H.A.G.A extraordinară nr.6/28.05.2014,  privind aprobarea  majorării capitalului social a
SC  Drumuri  şi  Poduri  SA Sibiu,  cu  suma  de  660.125  lei  reprezentând  aport  în  numerar  al
acţionarului, precum si stabilirea destinaţiei alocării acestei sume.
      În al primul semestrul I al anului 2014, nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu
directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate
controlată de aceştia, conform art.52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa.



         3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR  

   3.1. În perioada 01.01.2014-30.06.2014, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de
urmatorii directori:

1. Dl ing. Muntean Nicolae - Director general;
2. Dl  ec. Brus Ioan- Director economic;
3. Dl. Ing. Gabriel Goreaev- Director productie.

    3.2.În  vederea  executarii  mandatului,  directorii  au  intocmit  si  prezentat,  consiliului  de
administratie, câte un plan de management, cuprinzand strategia  de conducere pentru atingerea
obiectivelor si criteriilor de performanta, corelat  cu planul de administrare al S.C. Drumuri si
Poduri  SA Sibiu. Planul de management al directorului  general a fost  aprobat prin Decizia
nr.47 din 11.10.2013.

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

        4.1 Activitatea de exploatare
În  semestrul  I  al  anului  2014,  întreaga  activitate  a  societătii  a  fost  directionată  pe

asigurarea serviciilor publice de întretinere, administrare si  exploatare a drumurilor judetene si
comunale a judetului Sibiu, privind executarea de lucrari  si anume:
     
  - covoare asfaltice pe 7,35 km echivalent a 38.037 mp reprezentând cca. 80% din totalul
programului anual de asfaltari de 9,15km.. 
  -întretinere drumuri pietruite judetene                       2.942 mc (cca. 3,7 km)
 - curăţiri de santuri  pe drumuri judetene                    20,5km
 - şant mecanic                                                             22,5 km
  - plombări  cu sort si emulsie                                    22.155 mp
  - activitate de deszăpezire cuprinzand si montarea-demontarea parazapezilor in valoare
de  2.000 lei
  - siguranta circulatiei: montat parapet nou 2,9 km, marcaje pe 266 km si montat 253 buc.
indicatoare rutiere.
     Din totalul  de 171,5 km drumuri comunale de reabilitat in anul 2014 s-au aplicat tratamente
pe 79,1 km (46%) din care tratamente simple pe 60,1 km si tratamente duble pe 19 km.
    Totalul valoric al lucrarilor decontate pentru Consiliul Judetean Sibiu a fost in semestrul I de
10.363.404 lei adica 51,46% din suma de 20.161.000 lei (fara TVA) alocata pentru anul 2014.
     Activitatea catre terti pe semestrul I al anului 2014 este de 1.132.292 lei, constând din:

-vanzari emulsie cationică în sumă totală de 615.439 lei
-închirieri utilaje în sumă totală de 45.138 lei
-vânzări materiale în sumă totală de 2.419 lei
-lucrari de reparatii drumuri si deszapezire în sumă totală de  469.296 lei



4.2 Activitatea de investitii

    Având în vedere vechimea si gradul mare de uzura al parcului de mijloace de transport si
utilaje  specifice  se  impune  o  inlocuire  treptată  a  unei  mari  parti  din  acestea,  astfel  ca
obiectivele de investitii pe anul 2013 nerealizate si Lista de investitii pe anul 2014  au necesitat
un  minutios studiu de piata, a selectarii ofertelor de pe piata internă, dar si de pe piata externa.
Pentru a facilita cumpararea direct de la ofertantii de utilaje si mijloace de transport de pe piata
Uniunii  Europene  societatea  noastră  a  solicitat  si  obtinut  decizia  26400/20.12.2013
inregistrarea inscrierii in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Astfel, în primul semestru al anului 2014, în concordanta cu lista de investii aprobate, au
fost achizitionate urmatoarele utilaje si echipamente:

Nr
crt

Denumire Cantitate Valoare
(fara TVA)

1 Elevator KPX337W(NOU) 1 bucata 10.237,73 lei

2 Gudronator Comeba EC 100-S(NOU) 1 bucata 133.999 lei

3 Semiremorca NooteBoom(SH) 1 bucata 141.922 lei

4 Autoutilitara 35to Renault Master 6+1 locuri(NOUA) 1 bucata 98.841,42 lei

5 Autobasculanta Renault Midlum cu 2 axe (SH) 1 bucata 112.995,48 lei

6 Autobasculanta  Mercedes   Benz   ATEGO 1518L cu 2 axe
(SH)

1 bucata 138.560,60 lei

7 Autoutilitara Pick-up Volkswagen T5 6+1 locuri(SH) 1 bucata 35.700 lei
VALOARE PLAN INVESTII 2014 2.198.000 lei

TOTAL GENERAL  REALIZAT (fara TVA) 672.256,23 lei

Procent realizat 30.58%

 4.3 Activitatea de resurse umane

Pentru  S.C.  Drumuri  si  Poduri  SA  Sibiu,  factorul  uman  a  reprezentat  intotdeauna  o
principala sursa de atingere a obiectivelor fixate.

În  acest  context  politica  de  resurse  umane,  dezvoltata  la  nivelul  societatii,  a  luat  în
considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice. Sarcinile stabilite în
fisa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi indeplinite astfel
incat sa nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii.

Mai mult,  în vederea  asigurarii  concordanţei  dintre  cerinţele si  standardele postului si
calificativele angajatului, precum si pentru asigurarea unui sistem motivational, care să determine
creşterea performantelor individuate, a fost implementat un sistem de evaluare  a performantelor
profesionale individuale. 

Astfel în luna februarie, a fost finalizata evaluarea performantelor profesionale individuale
ale salariatilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2013.

De asemenea  în  perioada  de referinţă au fost  încheiate  negocierile  pentru  aprobarea



Contractului  Colectiv  de  Muncă.  În  acest  sens  Contractul  Colectiv  de  Muncă,  aplicabil  la
nivelul societăţii, a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, având o aplicabilitate
de  2 ani de la data înregistrării, respectiv până la data 27.02.2016.

 Prioritatile resurselor umane de-a lungul acestui semestru au fost:
  - asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societatii;
  -încheierea Contractului Colectiv de Muncă
 - aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga societate a legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei
sociale adaptarea continuă a structurii de organizare utilizarea mai raţională a personalului, prin
aplicarea unui management performant si prin redistribuirea si acoperirea cu sarcini a personalului
existent;
   - respectarea normelor de personal    
      Alte acte normative reglementatoare cu o influenta majora in acest domeniu au fost Contractul
Colectiv de Munca aplicat la nivelul SC Drumuri si Poduri SA, Organigrama si Statul de functii.
    Principalele activităţi au fost: 
       - înregistrarea personalului,
       - întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispoziţiilor legale şi a regulamentelor unităţii,
      - întocmirea statisticilor de personal şi înregistrarea mişcărilor de personal.
      - urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor şi a celorlalte bonusuri
prevăzute prin C.C.M;
     - stabilirea nivelului ajutoarelor şi adaosurilor salariale şi a modului de acordare a lor s-a relizat
prin  negocieri  cu  salariaţii  reprezentaţi  de  sindicate,  urmărindu-se  respectarea  încadrării  în
cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

In perioada de referinta numarul mediu de salariati a fost de 182, din care 126 de persoane au
fost muncitori.Cheltuielile cu salariile,  bonificatiile si  bonsurile acordate salariatilor  au fost  in
aceasta perioada, în valoare de 2.131.128 lei.

      

         4.4 Activitatea de natură juridica
În perioada de referinţă societatea a intreprins masuri de recuperare a creantelor si  au fost

initiate si aprobate urmatoarele Proiecte de hotarari ale Consiliului Judetean Sibiu:
1.Hotărârea nr.7/30.01.2014, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la SC

Drumuri si Poduri SA Sibiu, 
2.Hotărârea  nr.9/30.01.2014,   privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si

functionare al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
3.Hotărârea nr.29/27.02.2014, privind aprobarea organigramei,  numărului  de personal

si Statului de Funcţii ale SC Drumuri si Poduri SA Sibiu;
De asemenea în anul 2013, societatea a promovat mai multe actiuni în contradictoriu cu SC

Haiducu & Ness SRL, pentru recuperarea debitelor şi penalităţilor, rezultate în urma neîndeplinirii
clauzelor contractuale. Menţionăm faptul că toate actiunile au avut câstig de cauză, sens în care am
procedat la executarea silită a societăţii, mai sus amintite, prin Birou Executor Judecătoresc.

       4.5.Activitatea de control intern managerial

Societatea  a  elaborat  si  implementat  propriul  Sistem  de  control  intern  managerial,  in



conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  946/2005  pentru  aprobarea  Codului  controlului
intern/managerial,  cuprinzand  standardele  de  control  intern/managerial  la  entitatile  publice  si
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII
       5.1.Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in
evidenta contabila a societatii în conformitate cu legislatia în vigoare, la data de 30 iunie 2014.

În semestrul I al anului 2014 SC Drumuri si Poduri SA Sibiu a realizat venituri în suma
totala de 15.921.100 lei (fara TVA) cu un volum al cheltuielilor de 15.781.600 lei, inregistrand
un profit de 139.500 lei. 

             Situatia Contului de profit si pierdere al S.C. Drumuri si Poduri S.A. în perioada semestrului
I a anului  2014, se prezinta astfel:

lei

• Venituri totale                                             15.921.100

• Cheltuieli totale                                          15.781.600

• Rezultatul brut al perioadei -profit                   139.500

             6. CONCLUZII

6.1.Din analiza activitatii desfasurate în perioada 01.01.2014 -30.06.2014, se desprinde
faptul ca societatea se caracterizeaza printr-o buna lichiditate si solvabilitate.

  

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU:

Preşedinte:  Adrian Besoiu

Membru:    Iordan Nicola

Membru:    Ioan Stoica

Membru:    Cristian Bucura

Membru:    Alexandru Gavrea


